
 

 

 

 

 

 

 
Cicle Formatiu de Grau Superior                   Any:  2022-2023 

Especialitat: Gràfica Publicitària Curs:      1r           

Assignatura: Fonaments del disseny gràfic                                      

Professor/a:Josep Genís Sanz i Rabadan Hores setmanals: 4 

 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 
 
 1. Introducció     2. Objectius   3. Continguts   4. Planificació i temporalització   

  5. Metodologia    6. Avaluació    7. Activitats extraescolars    8. Recursos    9. Bibliografia 

 

1. Introducció. 
L’assignatura de Fonaments de Disseny Gràfic planteja fonamentar de manera teorico-pràctica la disciplina 
del disseny gràfic, com a llenguatge comunicatiu. 
Aquest llenguatge s’articula basant-se amb dues unitats de representació: el text i la imatge; Aquests dos 
tipus de codificació permeten enunciar, rebre missatges i informació. El disseny gràfic, com a disciplina, ens 
permet pensar, organitzar, programar i desenvolupar projectes de comunicació, estructurats segons una 
sintaxi i una morfologia pròpies. 
 
Aquesta assignatura pretén dotar l’alumnat de la capacitat crítica i resolutiva d’elaborar i desenvolupar 

solucions eficaces i coherents a un problema o necessitat de comunicació, utilitzant els recursos del disseny 

gràfic. Es proposa un aprenentatge de producció de comunicacions gràfiques clares i precises dotades de 

legibilitat, coherència i precisió, utilitzant mitjans tecnològics tenint en compte criteris de viabilitat, qualitat i 

economia. 

 

 

2. Objectius Pedagògics. 
L’assignatura de Fonaments de Disseny Gràfic planteja fonamentar de manera teorico-pràctica la disciplina 
del disseny gràfic, com a llenguatge comunicatiu. 
Aquest llenguatge s’articula basant-se amb dues unitats de representació: el text i la imatge; Aquests dos 
tipus de codificació permeten enunciar, rebre missatges i informació. El disseny gràfic, com a disciplina, ens 
permet pensar, organitzar, programar i desenvolupar projectes de comunicació, estructurats segons una 
sintaxi i una morfologia pròpies. 
 
L'objectiu bàsic d’aquest curs pretén dotar l’alumnat de la capacitat crítica i resolutiva d’elaborar i 
desenvolupar solucions eficaces i coherents a un problema o necessitat de comunicació, utilitzant els 
recursos del disseny gràfic. Es proposa un aprenentatge de producció de comunicacions gràfiques clares i 
precises dotades de legibilitat, coherència i precisió, utilitzant mitjans tecnològics tenint en compte criteris 
de viabilitat, qualitat i economia. 
 
Objectius 

1. Diferenciar els àmbits, les particularitats i principals aplicacions del disseny gràfic. 

2. Identificar i analitzar els recursos comunicatius i expressius del disseny gràfic en els seus diferents àmbits. 

3. Explorar les possibilitats comunicatives dels recursos del disseny gràfic en la transmissió eficaç d’idees i 



 

 

 

 

 

 

missatges publicitaris. 

4. Saber utilitzar els elements propis del llenguatge gràfic per a comunicar missatges i idees. 

5. Analitzar les característiques formals i funcionals de la composició, la tipografia, el color i la imatge en el 

missatge publicitari. 

6. Adquirir un sentit crític en l’aplicació dels recursos gràfics, adequant-los a les particularitats de l’àrea. 

7. Saber estructurar el suport i ordenar els elements que participen en el discurs gràfic atenent els objectius 

comunicacionals de l’encàrrec. 

8. Explorar les particularitats del suport en relació amb les possibilitats expressives dels elements gràfics del 

missatge i la seua visualització. 

9. Valorar argumentadament productes publicitaris en funció de les característiques formals, 

tècniques i comunicatives. 

10. Explorar la nova dimensió comunicativa en funció de les tendències visuals, els canals de 

comunicació alternatius, l’expansió tecnològica, les noves estratègies de comunicació, la codificació 

dels missatges. 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE 
1. Conèixer els àmbits d’aplicació del disseny gràfic i el seu paper en el marc de la comunicació visual i els 
mitjans de comunicació. 
2. Introduir en el llenguatge, els métodes, els processos i l’ús de les eines pròpies 
dels dissenyadors gràfics. 
3. Potenciar el domini de les habilitats visuals i argumentatives. 
4. Iniciar els estudiants en les tﾏcniques i els processos per tal de poder dissenyar artefactes de comunicació 

visual. 
5. Organització dels projectes professionals de disseny gràfic i en les técniques de 
presentació. 
 

3. Continguts. 
Disposats en el Decret 128/2013, de 20 de setembre. P.28125. 

 

CONTINGUTS GENERALS 
1. Art, disseny i comunicació. El disseny gràfic, àmbits, aplicacions i les seues particularitats. Mètodes 
de disseny. 
2. La comunicació i el llenguatge visual. Semiòtica. Els signes gràfics, la tipografia, el color, la 

composició i la imatge. Valor expressiu i comunicatiu. Procediments retòrics. 

3. La dimensió cognoscitiva del disseny. Categories i dimensions de la comunicació gràfica. Emissor, 

receptor, missatge, canal. 

4. El procés de comunicació en el disseny gràfic. Tipologia dels discursos, gèneres, codis, gramàtica 

visual. 

5. La formalització dels elements gràfics en el disseny. Criteris d’adequació i ús dels recursos gràfics. 

6. Estructura de l’espai gràfic i jerarquies compositives i informatives dels elements visuals en funció 

del missatge i del suport utilitzat. 

7. Tendències gràfiques actuals en comunicació persuasiva, informativa i identificativa. Repercussions 

formals, tècniques i comunicatives de les noves tecnologies. 

8. El mitjà i el suport del missatge publicitari. Aspectes significatius. Particularitats. Condicionaments 

formals i tècnics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificació i temporalització. 
1r trimestre. 
ART I DISSENY:  
-Diferències entre ART i DISSENY Gràfic. 
-Procés i elements de la Comunicació. 
-Bases disseny gràfic i fonaments del disseny. Formes primàries. 
-Director d'art: un art o una tècnica 
-El director d'art publicitari: “El que ha i no ha de fer”  
-Direcció d'Art i Producció gràfica. 
 
PENSAMENT DEL DISSENY:  
-“Design Thinking”: Pràctica del procés creatiu i del pensament del disseny. 
-Exercicis de Design Thinking d'Ellen Lupton: “Creant objectes nous” 
-Etapes del procés creatiu en el disseny.  
 
2n trimestre. 
DISSENY I COMUNICACIÓ VISUAL 
-Funció comunicativa del disseny (informar, persuadir, identificar, recordar)  
-Principis bàsics del disseny: Funcionalitat i Estètica  
-Suports del Disseny Gràfic : Imprès i digital. 
 
ÀREES I APLICACIONS del Disseny Gràfic: 
-Señalética (Signes i símbols) 
-Pictogrames. 
-Disseny de la informació i infografies. 
-Disseny Corporatiu 
-Branding Integral 
-Publicitari (Fullets, catàlegs, cartell, merchandising, …) 
-Editorial 
-Disseny Packaging 
-Disseny Web 
-Disseny Interactiu 
 
3r trimestre. 
EL DISSENY DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA 
-Comunicacions de màrqueting. 
-Les agencies publicitàries i els mitjans de comunicació. 
-Recursos visuals i estratègies publicitàries. 
-El disseny del llenguatge persuasivo visual 
-Creació d'eines publicitàries. 
 



 

 

 

 

 

 

5. Metodología didáctica. 
El sistema de classes serà teòric i pràctic. Les classes es distribueixen en sessions de teoria, temps dedicat per a 
l'avaluació de coneixements i lliurament d'exercicis. En les classes  teòriques s'exposaran els conceptes 
anteriorment comentats, així com les pautes a seguir en cada exercici.  
Per dur a terme els exercicis pràctics el professor lliurarà als alumnes la fulla de l'exercici amb els aspectes 
que defineixen el treball.  
La programació teòrica desenvolupa els continguts tenint en compte la relació dels mateixos  que van des 
del més bàsic pel cap alt complex, sent necessari una anàlisi de comprensió a l'inici de cada quadrimestre.  
És indispensable incentivar l'actitud participativa de l'alumne en el procés d'aprenentatge  fomentant la seva 
capacitat investigadora en la recerca d'informació que il·lustre els conceptes tractats i ajudi a resoldre els 
exercicis. 
És necessari avaluar periòdicament els exercicis i comprovar els coneixements adquirits  mitjançant proves 
per escrit. Es disposarà de visualitzador d'imatges a l'aula. 
Es faran passades de material didàctic. 
 •El desenvolupament de les propostes de treball es realitzaran, part en classe, on el professor supervisarà i 
corregirà el desenvolupament dels exercicis, i part a casa, on l'alumne avançarà el treball plantejat en classe. 
 

–ACTIVITATS DE CLASSE 
 
PROFESSOR:  
· Explicar els continguts.  
· Aportar l'explicació documentalment.  
· Plantejar exercicis.  
· Supervisar i corregir el desenvolupament dels exercicis.  
· Suplementar l'aportació teòrica.  

 
ALUMNE:  
· Rebre l'explicació de continguts.  
· Prendre anotacions i notes esquemàtiques.  
· Resoldre exercicis i projectes plantejats.  
· Plantejar dubtes i consultes personalitzades. 
 

6. Avaluació. 
Criteris generals d’avaluació 
 
Es valorarà la capacitat de l’alumnat per a: 

1. Caracteritzar els camps d’actuació del disseny gràfic, diferenciar els objectius comunicatius dominants en 

cada un, les seues interrelacions, aplicacions i productes. 

2. Comprendre les possibilitats formals i comunicatives de la composició, la tipografia,el color la imatge i 

aplicar-les en supòsits pràctics de l’especialitat. 

3. Explorar diferents combinacions d’elements visuals amb un objectiu persuasiu. 

4. Proposar productes publicitaris adequats a supòsits pràctics de l’especialitat utilitzant criteris formals, 

estètics i funcionals. 

5. Comprendre els criteris pels quals es gestionen i apliquen els recursos gràfics en l’elaboració de solucions 

gràfiques adequades a l’objectiu de la comunicació visual. 

6. Ordenar l’espai i els elements visuals del missatge publicitari atenent la jerarquia informativa, a l’objectiu 

comunicatiu i al suport seleccionat. 



 

 

 

 

 

 

7. Conéixer els suports materials i les tècniques d’impressió amb què adequar-se a les possibles necessitats i 

condicionants d’una solució gràfica. 

8. Valorar críticament la qualitat estètica, tècnica i l’eficàcia comunicativa de missatges gràfics i publicitaris, 

basant-se en els coneixements del mòdul i en el propi criteri. 

9. Comprendre, crear i aplicar codis i vies d’acció innovadores que acosten el disseny a la nova realitat social 

i tecnològica i que, al seu torn, servisquen per a continuar generant nous registres resolutius. 

 
a) CRITERIS COMUNS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ  
I RECUPERACIÓ  
 
S'avaluarà a l'alumnat en una ocasions al llarg del període lectiu, que serà al final de cada  trimestre.  
La superació de l'assignatura contemplarà el correcte desenvolupament dels exercicis curts,  
relatius a cada unitat didàctica, que seran avaluats segons el criteri d'avaluació específic de cadascuna 
d'aquestes. I es realitzarà un examen teòric al final del trimestre, on es posarà a prova a l'alumne dels 
continguts teòrics.  
La nota final serà la mitjana de tots els treballs pràctics i de l'examen teòric. Comptabilitzant un 60% 
l'examen teòric i un 40%, els treballs pràctics.  
Les sessions d'avaluació tindran per objecte estudiar el rendiment acadèmic i l'actitud de cada alumne del 
grup, acordar mesures d'ajuda i recuperació per a aquells que ho necessitin, avaluar l'eficàcia dels mètodes 
adoptats i valorar el grau de consecució dels objectius proposats.  
En els processos d'avaluació, l'alumnat serà qualificat mitjançant escala numèrica d'un a deu, considerant-se 
positives les qualificacions de cinc i superiors, i negatives les inferiors a cinc.  
L'alumnat que, com a conseqüència de l'avaluació final, tingui l'assignatura amb qualificació inferior a cinc i 
per tant pendent de superació, podrà concórrer a les proves extraordinàries que se celebraran en el mes de 
setembre, abans de l'inici del curs acadèmic següent.  
A cada exercici proposat li correspon una data de lliurament i una altra de recuperació, les  dates de la qual 
de lliurament seran comunicades als alumnes amb la suficient antelació.  
Un exercici teòric o pràctic no realitzat en la data indicada sense causa justificada, i presentat en data de 
recuperació, serà qualificat amb 2 punts menys. Per tant l'alumne podrà optar a un màxim de 8 punts. I la 
seva recuperació serà en el mes de juny.  
En qualsevol cas, els exercicis realitzats hauran de comptar amb el seguiment del professor.  
Els alumnes amb més d'un 20% de faltes d'assistència no justi ficadas obtindran una puntuació màxima de 
quatre punts. I a més haurà de realitzar la prova final a la fi del trimestre.  
 
 

b) PROCEDIMIENTS I CRITERIS PARTICULARS D' AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I 
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DE L'APRENENTATGE DELS ALUMNES 
 
Criteris indicats proposats pel DEPARTAMENT: 
 
–A cada examen o exercici proposat li correspon una data de lliurament i una altra de recuperació, les dates de la 
qual de lliurament seran comunicades als alumnes amb la suficient antelació.  
 
–Un examen o exercici no realitzat en la data indicada sense causa justificada, i presentat en data de recuperació, 
serà qualificat amb 2 punts menys. Per tant l'alumne podrà optar a un màxim de 8 punts. 
 
–En qualsevol cas, els exercicis realitzats hauran de comptar amb el seguiment del professor.  



 

 

 

 

 

 

 
–En cada quadrimestre, els alumnes amb més d'un 25% de faltes d'assistència no justificades obtindrà una 
puntuació màxima de 4 punts. I a més haurà de realitzar la prova final de Juny. 
 
–Els alumnes aprovats en la 2ª avaluació que tinguin suspesa la 1ª no podran aparèixer en acta com a aprovats. 
Seran qualificats amb 4 punts i el professor els informarà de la nota real que els correspongui. 
–Els alumnes amb assignatures pendents hauran de presentar tots els treballs realitzats durant el curs, 
aconseguint en ells els continguts mínims exigibles. A més hauran de realitzar la Prova Final de Juny. Serà 
necessari establir un contacte periòdic que permeti seguir el progrés del seu treball mitjançant una atenció 
personalitzada. D'aquesta manera podran reforçar i aprofundir en els seus coneixements per recuperar 
l'assignatura. 
Criteris indicats per la professora de l'Assignatura: 
L'avaluació es realitzarà de forma contínua sempre que els objectius de cada avaluació així ho permetin. 
S'intentarà, en la mesura del possible, fer partícip a l'alumne de l'avaluació dels treballs, d'una banda, a través de 
l'autocrítica i l'autoavaluació, i per un altre, mitjançant posades en comuna i crítiques al seu treball i al dels seus 
companys. 
 
 Assistència i puntualitat a les classes. Aquesta assistència s’entén de manera presencial física a l’aula en tant que 
el curs es desenvolupe de manera normal. 
 
Es consideraran dues àrees: 
1.-AREA COGNOSCITIVA 
2.- AREA DE L'ACTITUD  
L'equip docent del Cicle Formatiu determinarà la quantificació numèrica atribuïble a cadascuna de les dues 
àrees, atenent a aquelles circumstàncies especials de tipus personal o de grup que des de la Coordinació del 
Cicle, en funció de les labors tutorials, es detectin en cada curs acadèmic. 
Inicialment es proposa la següent relació: 
15%. Àrea de l'Actitud. 
85% Àrea Cognoscitiva.  
 
INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ  
La nota es ponderarà atenint a les següents especificacions: 
L'assistència a classe és condició necessària, però no suficient. L'assistència és obligatòria, no constitueix, per 
tant, un mèrit en si mateixa, però la seva absència pot donar lloc a la pèrdua del dret a l'avaluació contínua si es 
passa un nombre determinat de faltes, que en el cas d'aquesta assignatura és de 7 faltes, computades com a 
hores de classe i no dies de classe. 
Així mateix, la mera presentació dels treballs no pressuposa la seva valoració positiva, igual que l'assistència, és 
alguna cosa necessari, però no suficient. 
En cada avaluació serà el resultat de treure la mitjana dels exercicis pràctics i de la resolució d'exercicis teòric-
pràctics tipus examen, si els hi hagués. No obstant això, l'actitud en classe, l'assistència, l'interès demostrat per 
l'alumne cap a l'assignatura, la cura dels mitjans materials d'ús comú i l'educació en el tracte amb companys i 
professors condicionarà la nota final. 
Serà requisit imprescindible la presentació de tots i cadascun dels exercicis proposats per a la superació de cada 
avaluació i, per descomptat, del curs  
El retard en el lliurament d'un treball farà baixar la nota final d'aquest en 2 punts. 
En aquells casos en els quals la qualificació no superi la mínima establerta com a suficient, la forma de 
recuperació serà la de plantejar novament el projecte després d'haver-se incidit en els detalls incorrectes, errors 
o omissions comeses. Superades aquestes, el projecte es podrà considerar recuperat. 
El professorat, si ho estima oportú, pot realitzar exàmens o proves de suport a aquells alumnes que consideri que 
no han arribat a aconseguir els mínims exigibles en una avaluació. 



 

 

 

 

 

 

La nota final pugues no correspondre amb la mitjana de les qualificacions de les dues avaluacions anteriors. 
 
 
 
 
 

c) CRITERIS DE PROMOCIÓ I MÍNIMS EXIGIBLES  
 
Els criteris de promoció són aquells que marquen com ha de ser el nivell aconseguit per l'alumne  en aquest curs 
per promocionar al curs següent amb la seguretat que podrà incorporar-se en condicions adequades al 
següent nivell, en el cas que ens concerneix al mercat laboral.  
Es defineixen com una sèrie de destreses, coneixements i capacitats mínims en els quals l'alumne ha 
d'aconseguir un nivell satisfactori, suposant la falta del nivell adequat en alguna d'elles la no promoció. 
L'alumne haurà d'aconseguir aquells coneixements relacionats amb la composició, els elements bàsics del 
llenguatge visual i les tècniques visuals.  
 

 

7. Activitats extraescolars. 
Per a les activitats extraescolars es tindrà en compte l'oferta cultural existent a la província  d'Alacant i 
València que es confirmarà amb antelació a la sortida extraescolar del curs mitjançant notificació a 
l'adreça del centre i als professors que els pugui perjudicar en el seu horari si es donés el cas.  

8. Recursos. 
Material didàctic necessari per impartir adequadament l'assignatura:  
 
Quant als recursos didàctics és important fomentar la capacitat de treball en equip, un valor molt 
considerat en els professionals actualment. Expressió clara i concisa de les idees i conceptes que han 
plasmat en els treballs. Presentació de documentació escarida sobre aquest tema.  
Els materials necessaris per impartir les classes seran: ordinador, projector, pissarra, anotacions i 
bibliografia.  
Es proporcionarà material sobre l'assignatura mitjançant anotacions, fotocòpies, bibliografia i mitjans 
audiovisuals amb les corresponents explicacions i la resolució de dubtes que es poguessin plantejar. 
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També s'utilitzaran com a suport a les explicacions teòriques les següents adreces electròniques per a 
consulta:  
• Adbusters.com 
• Pentagram.com 
• Unostiposduros.com 
• Researcstudios.com 
• Davidcarsondesign.com 
• Emigre.com 
• Perfornika.com 
•T26.com 
•Monografica.org 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
• GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Pedro Pablo. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Campgràfic, Valencia, 
2006. 
• DABNER, David. Diseño gráfico, Fundamentos y prácticas. Blume, Barcelona, 2007. 
• PELTA, Raquel. Diseñar hoy. Paidós, Barcelona, 2004. 
•EDWARDS, Betty. Nuevo aprender a dibujar. Urano, Barcelona, 1994. 

 

10. Annexos 

Es considera la necessitat de confeccionar 2 ANNEXOS. 

ANNEX1. ELABORACIÓ D'UN MODEL DE MEMÒRIA PER Al PROJECTE QUE PERMETI LA SEVA 

ADEQUACIÓ PER PART DE L'ALUMNE (es pot partir  del model establert per departament) 

ANEX 2. ELABORACIÓ DE BRIEFINGS PER A PROJECTES “TIPUS” AMB LA FINALITAT DE FITAR I 



 

 

 

 

 

 

AFAVORIR L'ADREÇA DEL PROJECTE INTEGRAT. Es presentaria un mateix model amb una excepció: 

          Que l'alumne que tingui previst un tema, simplement s'adeqüi a dita 

 model. 

          O que l'alumne que no tingui previst un tema, aquest tema li vagi disposat des 

d'aquest model. 
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MEMÒRIA PER A PROJECTE INTEGRAT DE CICLES de gràfica publicitària. 

1. Proposta 
2. Anàlisi de la proposta. *Briefing / possible *contrabriefing 
2.1 Estudi de mercat 
2.1.1. El client i el seu producte 
2.1.2. Context del mercat 
2.1.3. Competència. Directa / indirecta 
2.1.4. Públic objectiu 
2.2 Condicionants 
2.2.1. Temporals 
2.2.2. Econòmics 
2.2.3. Tècnics 
2.2.4. Expressius-funcionals 
2.2.5. Ubicació final del producte 
2.3 Objectius del projecte 
2.3.1. Temporals 
2.3.2. Econòmics 
2.3.3. Tècnics 
2.3.4. Expressius / comunicatius 
3. Planificació inicial i pressupost 
3.1. Planificació 
3.2. Pressupost 
4. Documentació 
4.1. Criteris de documentació, llistat què haig de buscar per al projecte? 
4.2. Recerca de documentació i classificació 
4.3. Anàlisi 
4.4. Conclusions 
4.5. Referents del projecte 
5. Ideació 
6. Esbossos 
7. Solucions finals. Verificació 
8. Planificació real i balanç econòmic 
9. Comentari crític constructiu 
10. Fonts documentals 
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Aquest document seria facilitat a l'alumne a partir de la segona meitat del primer trimestre; un 

moment en el qual l'alumne pot haver començat a determinar un tema per ser acceptat i 

gestionat.  

        ESQUEMA D'AVANTPROJECTE. 

Opció A. Proposada alumne. 

Opció B. Proposta del departament. 

 Dades generals. 

 Nom de l'alumne. 

 Nom del tutor. 

 Títol del projecte 

 Descripció del projecte. 

 Objectius generals. 

 Anàlisi i justificació del tema. 

 Justificació de l'àrea de gràfica publicitària a tractar. 

 Pla de treball i temporització. 

 Recursos per a la investigació. 

 Previsió d'elements gràfics. 

 

*Consistiria dels mateixos 8 descriptors però inclouria (per exemple) un tema extret d'una bateria 

de PROJECTES TIPUS. Des d'aquest model, l'alumne que no aportés un tema propi, partiria amb 

unes mínimes indicacions en els següents apartats: 

 Títol del projecte. 

 Descripció bàsica del projecte. 

 Objectius generals. 

 

 

 

 

 


	4. Planificació i temporalització.

